
  
 

УКРАЇНА 

СОЛОМЯНСЬКА РАЙОННА  В  МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

15.06.2015          №364 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 25.02.2015 №123 

 
 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради  від 14.05.2015  №462/1326 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.01.2015  

№60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»: 

  

1. Затвердити   зміни до календарного плану на проведення фізкультурно-

спортивних  заходів у Солом’янському районі м. Києва на 2015 рік, 

затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 25.02.2015 №123 «Про затвердження 

календарного плану проведення фізкультурно-спортивних заходів                              

у Солом’янському районі м. Києва на 2015 рік»,   що додаються. 

 

       2.  Затвердити  зміни  до кошторису витрат відділу у справах сім’ї, молоді 

та спорту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на 

проведення фізкультурно-спортивних  заходів на 2015 рік, затвердженого 

розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 25.02.2015 №123  «Про затвердження календарного плану 

проведення фізкультурно-спортивних заходів    у Солом’янському районі                 

м. Києва на 2015 рік»,  що додаються. 

 

        3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації                   

згідно з розподілом обов’язків.   

 

 

Виконуючий обов’язків голови                                                       В. Бялковський                                                           



 

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                  Розпорядження  Солом’янської  

                   районної 

                                                                                                                                                  в місті Києві державної адміністрації 

                                                                                                                                                  15.06.2015  № 364                                                                                                    

                 

                                                                                                                    

                                                                                                                                 

Зміни до комплексного календарного  плану  

на проведення фізкультурно-спортивних  заходів 

у Солом’янському районі м. Києва  на 2015 рік 

 

 

             1. Доповнити перелік заходів новими позиціями: 

 

№ Назва  заходу 

 

Дата 

проведення   

Відповідальні 

39. Проведення змагання з настільного тенісу 

«Золота ракетка» серед юнаків   та дівчат 

підліткових клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва.  

 Вересень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.), Солом’янське 

районне в місті Києві об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

40. Проведення змагання з баскетболу серед 

команд гуртківців  підліткових клубів за 

місцем проживання Солом’янського району 

 Вересень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.), Солом’янське 



м. Києва.  районне в місті Києві об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

41. Проведення змагання зі спортивних танців 

«Ритми планети» серед гуртківців   клубів за 

місцем проживання Солом’янського району 

м. Києва. 

Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.),   Солом’янське 

районне в місті Києві об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

42. Змагання з кульової стрільби з пневматичної 

гвинтівки серед команд професійно-

технічниї  навчальних закладів,  що 

функціонують на території Солом’янського 

району   м. Києва   

Жовтень  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації(Клименко П.М.)      

43. Проведення змагання з художньої 

гімнастики  «Гармонія прекрасного»                  

серед гуртківців   клубів за місцем 

проживання Солом’янського району                        

м. Києва. 

 Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.),   Солом’янське 

районне в місті Києві об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

44.  Проведення  змагання з футболу                

серед команд вищих навчальних закладів               

І-ІІ рівня акредитації,   що функціонують на 

території Солом’янського району                    

м. Києва.  

Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації  (Клименко П.М.) 

45. 

 

Проведення змагання з хортингу серед 

гуртківців   клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

Листопад Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.),   Солом’янське 

районне в місті Києві об’єднання підліткових 



клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

 

46.  Змагання з кульової стрільби з пневматичної 

гвинтівки серед  команд гуртківців   клубів 

за місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва. 

Листопад Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.),   Солом’янське 

районне в місті Києві об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.)    

47. Проведення  змагання з кульової стрільби   

серед команд вищих навчальних закладів                    

І-ІІ рівня акредитації,   що функціонують на 

території Солом’янського району                        

м. Києва.  

 

Грудень 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації  (Клименко П.М.) 
 

              У календарі можливе внесення змін,  доповнень  по датам та  вищезазначеним заходам. 
 

 

               

 

                 Керівник  апарату                                                                                                                                               П. Макаренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                   Розпорядження  Солом’янської районної 

                                                                                                                                   в місті Києві державної адміністрації 

                                                                                                                                   15.06.2015  № 364                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

Зміни до кошторису витрат відділу у справах сім»ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  

на проведення фізкультурно-спортивних  заходів на 2015 рік 

 

          1. Доповнити перелік заходів  та статті  витрат новими позиціями: 

                

№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік  

39. Проведення змагання з настільного тенісу «Золота 

ракетка» серед юнаків   та дівчат підліткових клубів 

за місцем проживання Солом’янського району                    

м. Києва.  

  

Вересень 

 

1250,00 

40. Проведення змагання з баскетболу серед команд 

гуртківців  підліткових клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. Києва.  

  

Вересень 

 

1300,00 

41. Проведення змагання зі спортивних танців «Ритми 

планети» серед гуртківців   клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. Києва. 

 

Жовтень 

 

1100,00 

42. Змагання з кульової стрільби з пневматичної 

гвинтівки серед команд професійно-технічниї  

навчальних закладів,  що функціонують на території 

Солом’янського району   м. Києва   

 

Жовтень  

 

2850,00  
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№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік  

43. Проведення змагання з художньої гімнастики  

«Гармонія прекрасного»   серед гуртківців   клубів 

за місцем проживання Солом’янського району                    

м. Києва. 

  

Жовтень 

 

1200,00 

44.  Проведення  змагання з футболу    серед команд 

вищих навчальних закладів    І-ІІ рівня акредитації,   

що функціонують на території Солом’янського 

району      м. Києва.  

 

Жовтень 

 

1600,00 

45. 

 

Проведення змагання з хортингу серед гуртківців   

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва. 

 

Листопад 

 

1200,00 

46.  Змагання з кульової стрільби з пневматичної 

гвинтівки серед  команд гуртківців   клубів за 

місцем проживання Солом’янського району                     

м. Києва. 

 

Листопад 

 

2800,00 

47. Проведення  змагання з кульової стрільби   серед 

команд вищих навчальних закладів    І-ІІ рівня 

акредитації,   що функціонують на території 

Солом’янського району      м. Києва.  

 

Грудень 

 

3200,00 

 

                                                                 Всього на суму, грн:  

 

16500,00  

 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                                                      П. Макаренко 

 


